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1. Technické řešení
1.1. Popis
Na ploché střeše budově Hotelu Antonie Wellness provozu nad bazénem je nainstalováno
kolektorové pole na masivní ocelové konstrukci. Konstrukce je pevně spojena s tenkými betonovými
panely o rozměru 1,6x1,6x0,08m, které jsou položeny na geotextílii/hydroizolaci zelené střechy. Součástí
konstrukce panelů jsou ocelová montážní oka pro přepravu. Samotný betonový panel z mostního betonu
C30/C34 beton je schován v zahradním substrátu. Na základní konstrukci je umístěna přízdvihová
konstrukce, která zajišťuje optimální sklon kolektorů 45°. Orientace domu k jihu je ideální, tedy azimut
s odchylkou od jihu je 0°.
Kolektorové pole je sestaveno ze solárních kolektorů Suntime 2.1 v celkovém počtu 60 ks. Jedná se o
české vysoceselektivní kolektory s vysokým solárním ziskem.
Solární kolektory ukládají solární energii do beztlaké akumulační nádrže SunSave o objemu 5 000 l
přes potrubní rozvody vedené uvnitř budovy.
Ze zásobníku SunSave je energie dále předávána:
a) Přímo přes deskový výměník (DV) předehřevu teplé vody do studené pitné vody
b) Přímo přes DV do 1. ohřevu bazénu
2. ohřevu podlahového vytápění
c) přes tepelné čerpadlo voda/voda NIBE 1126-8
1. ohřevu bazénu
2. ohřevu podlahového vytápění
Vše je patrné ze schématu zapojení, které je součástí tohoto dokumentu a schéma je též umístěno
v kotelně.
Regulaci systému zajišťuje autonomní regulace UVR1611 umístěná na rozvaděči. Indikace stavu
systému lze odečíst jednak z kontrolek na rozvaděči – rychlá a přehledné nebo z displeje regulace, kde lze
odečíst detailní měřené hodnoty systému. Regulace přes komunikační rozhraní BL-Net umožňuje i
dálková správu přes internet.
Regulátor se stará o to, aby se
a) akumulační nádoba nabíjela - vzhledem k teplotě kolekt. pole a aktuální teplotě nádrže
b) systém topil podle aktuální potřeby tepla do jednotlivých větví (TUV, bazén, podlahovka)
c) vzhledem k bodu b, podle potřeby zapínal tepelné čerpadlo, je-li třeba
Jednotlivé stavební bloky kotelny / vytápění bazénu jsou popsány na následujících obrázcích.
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